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 کادر آموزشي مقاطع متوسطه شهرستان گلپايگان بر بازخورد کاري وجدان کاري ثير أت

 1منيره کتابچي

 چکيده:

با عملکرد و بازخورد مثبت کادر آموزشي مقاطع متوسطه  وجدان کارياين تحقيق با هدف بررسي روابط بين  اهداف:

نفر زن و  490 با جامعه آماري 1396در سال ردي و آماري کارب يشهرستان گلپايگان انجام شده است. لذا در اين مقاله

 -آموزشي مقاطع متوسطه  کادر نفر بر اساس آزمون کوکران از 100اي تصادفي گيري خوشهنمونه )کادر آموزشي( و مرد

استفاده از شاخص نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه با  ها:. يافتهبسته انجام گرفت ازطريق پرسشنامه باز و -مديران و مربيان 

هاي ميانگين و ميانه وشاخص هاي پراکندگي و روش ضريب همبستگي چندگانه )رگرسيون( مورد تجزيه و تحليل قرار 

با استفاده ازمفروضه آماري کولموگروف اسميرنوف به بررسي تاثير متغير وجدان کاري بر بازخورد کاري چنين گرفت. هم

بيشتر است بنابراين فرض صفر تاييد شد .بنابراين نرمال بودن  05/0امي متغيرها ازچون سطوح معناداري تمپرداخته شد و 

با توجه به نتايج آزمون کاي و  توزيع متغيرها تاييد مي شود لذا در تحليل فرضيه ها از آزمونهاي پارامتريک استفاده شد

ارتند از: وظيفه شناسي، کفايت کاري، اسکوئر و آزمون رتبه اي فريدمن، مولفه هاي وجدان کاري به ترتيب اهميت عب

نشان داد که: متغير وابسته بازخورد احتياط در تصميم گيري، نظم وبرنامه ريزي، تالش براي موفقيت ، خويشتنداري بود و

وجدان کاري تاثير مستقيم بر بازخورد کاري کادر  گيري:نتيجه .مثبت رابطه معناداري با متغير مستقل وجدان کاري دارد

 زشي دارد.آمو

 وجدان کاري کادر آموزشي، ،کاريبازخورد  :هاکليدواژه

 مقدمه:

نيروي انساني، ساير  در بين عوامل مؤثّر در توليد، کار کردن از جايگاه ممتازي برخوردار است؛ زيرا با انجام کار و استفاده از

حتي فناوريهاي پيشرفته که امروزه تا حد زيادي » .(187: 1392 )موسوي، گيرندمي برداري قرارعوامل و منابع مورد بهره

جانشين نيروي انساني شده محصول کار و ابتکار انسان است. کار براي امرار معاش و تالش در راه توليد براي تأمين نياز 

کننده سعادت مينأت محبوبيت شخص در پيشگاه الهي و اي است که موجبخود و ديگر افراد جامعه از ديدگاه اسالم وظيفه

  (65: 1385 )کاکاوند،«. گردددنيا و آخرت هر مسلمان مي

                                                           
ايران. نشاني پست الکترونيکي:  نور ، پيام دانشگاه،دانشگاه پيام نور، حسابداري اقتصاد تمديري دانشکده مديريت)مديريت دولتي(، گروه مربي . 1

ketabchimonireh@gmail.com 
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( تفاوت 1993( و لوزو )2000(، کولبرت و ون )1997) ويتن و بتز (،1996) همکاران و بتز (،2000) چانگ پژوهش در  

اين ست. اما نمره وجدان کاري زنان باالتر از مردان بوده است. معناداري بين زنان و مردان در وجدان کاري ديده نشده ا

وجدان کاري در  تحقيق از آن جهت اهميت دارد که بکارگيري نتايج آن توسط سازمانها موجبات بهبود احساس تعهد و

مانها شده و نيز وري سازبهره کارکنان را در پي خواهد داشت که اين امر خود منجر به افزايش کارآيي و در نهايت تعهد و

شان ، به اصول اخالقيخودکنترلافراد  .(106: 1391 )صادقي، ساز دستيابي به توسعه پايدار خواهد بوددر جامعه زمينه

 دهند، تالش براي موفقيت افراد تالشگر، سطح آرزو و انگيزه شان را به طور دقيق انجام ميپايبند بوده و تعهدات اخالقي

کنند تا به اهداف خود برسند، خويشتنداري توانايي افراد در شروع وظايف و ادامه آن در جهت ار ميو سخت ک بااليي دارند

گيري مربوط به حد تمايل افراد به فکر کردن هاست و در آخر احتياط در تصميم ها و آشفتگي تکميل آن عليرغم دلتنگي

 (110: 1389 اميران،) اقدام به عمل است. قبل از

وجدان کاري ثير أ، تشهرستان گلپايگان کادر آموزشي مقاطع متوسطه دخترانه و پسرانه مطالعه موردي بر ااين مقاله ب در

و در کنار پژوهش توصيفي و اسنادي از روش آزمايش ميداني به  قرار گرفتمورد بررسي بازخورد کاري کادر آموزشي بر 

مديران  -نفر از کادر آموزشي مقاطع متوسطه  490کران از اي تصادفي بر اساس آزمون کوگيري خوشهنفر نمونه 100تعداد 

ها به تبيين ماهيت روابط خاص بين چند و از طريق آزمون فرضيه تاز طريق پرسشنامه باز و بسته انجام گرف -و مربيان 

 شناسي: کفايت کاري، تالش براي موفقيت، احتياط در تصميم گيري، نظم وبرنامه ريزي، خويشتن داري ووظيفه عامل

عملکرد  گيرد و همزمان،در اين تحقيق عملکرد مديران و دبيران در مقطع متوسطه مورد سنجش قرار مي پرداخته شد.

ها سنجيده شده و در واقع در در هر دو جنس در قالب خودکنترلي آن آموزان در پايه اول و دوم و سوم دبيرستان،دانش

شود و با مطالعات تطبيقي در جهت اصالحات آموزشي گام برداشته اده مياي )تطبيقي( استفاين تحقيق از روش مقايسه

 شده است. 

هاي آموزشي جهان رفاً به ذهنيت تمسک جسته واز راهصتوان مسلم است که در تغييرات بنيادي آموزش و پرورش نمي»

هاي آموزشي کشورهاي ديگر نظامهاي هاي آموزشي جهان قطعاً نبايد به تقليد تعبدي ويژگيبه دور ماند و بررسي نظام

 )خاني، «.همت خود قرار داد ههاي عيني جامعه را وجهيتعهاي آموزشي هماهنگ با واقبلکه بايد دستيابي به داده بيانجامد،

اي است و در جامعه مرهون نيروي انساني ماهر و کارآزموده بدين ترتيب از آنجايي که توسعه و پيشرفت هر (73: 1385

همچنين به بحث و بررسي مفهوم  ؛بود غافل نبايد اين به نظم اجتماعي،آرامش و آسايش رواني خود لحظهجهت رسيد

چگونگي ارتباط نظري اين دو متغير با يکديگر  و متغيرهاي مستقل و وابسته يعني خودکنترلي و بازخورد مثبت کارکنان

يک پژوهش بنيادي است که سعي در غنا بخشيدن به ادبيات  هاي رفتاري و مديريتي است. اين تحقيق،با استفاده از نظريه

بر عملکرد کادر  تواندکه آيا خودکنترلي مي با توجه به آنچه که گفته شد سؤال پژوهش حاضر در آن است موضوع دارد.

 آموزشي از جمله عملکرد مديران و دبيران و دانش آموزان تأثير گذارد؟

 روش:

هاي بنيادي از نوع مقطعي و همبستگي است و از لحاظ روش در زمره ه پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمر

 روش از کههاي تجربي از نوع نيمه آزمايشي است ها در زمره پژوهشهاي کمي بوده است واز نظر گرداوري دادهپژوهش
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 يک برقراري تاس ممکن همبستگي مطالعه يک از است. هدف توصيفي روشهاي از جويد کهمي سود همبستگي تحقيق

 نوع از و توصيفي تحقيق طرح عبارتي به پس باشد؛ هابينيپيش انجام در روابط کارگيري به و رابطه آن عدم يا و رابطه

شهرستان  مديران و دبيران مدارس در مقطع متوسطه در اين پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارتند از:.ميباشد همبستگي

نفر از آنها بطور  100باشد که به نفر مي 490ي فروردين تا تير ماه که تعداد آنها در مقطع زمان 96گلپايگان در سال 

مرد مي باشند.   %42از پاسخگويان زن و  درصد 58/0(نشان مي دهد :1نتايج جدول ) تصادفي پرسشنامه داده شده است.

پاسخگويان  %10ال سن دارند .س 50( باالي  7ساله هستند و کمترين درصد )% 40تا  31( 47بيشترين درصد پاسخگويان )%

 %23داراي مدرک کارشناسي ارشد ودکترا هستند . از بين پاسخگويان  %35کارشناسي  و  %55داراي  مدرک کارداني ، 

سال مي باشد  20تا  11(  48دبيران مي باشند . بيشترين سابقه کاري  پاسخگويان )% %77مديران ) کادر دفتري ( و 

 سال مي باشد . 5( کمتر از 12خگويان ) %وکمترين سابقه کاري پاس

 آموزانهاي فردي  دانش( توزيع فراواني مربوط به ويژگي1جدول )

 

 

 

  فراواني درصد

 جنسيت زن  58 %58

 مرد 42 %42

 سن 20-30 14 %14

%47 47 31-40 

%32 32 41-50 

 وباالتر 50 7 %7

 تحصيالت  کارداني  10 %10

 کارشناسي  55 %55

 کارشناسي ارشد ودکترا 35 %35

 رده شغلي  مدير 23 %23

 دبيران 77 %77

 سابقه کاري سال  5کمتراز  12 %12

 سال  10تا  5 27 %27

  20تا 11 48 %48

 سال وباالتر 20 13 %13
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وجدان کاري درکادر هد ،( شاخص هاي مرکزي وپراکندگي مربوط به متغيرهاي پژوهش را نشان مي د2نتايج جدول )   

مي باشد.  در سطح نسبتا باال وقابل قبولي  258/8وانحراف استاندارد   =m   97/52آموزشي مدارس متوسطه با ميانگين 

شاخص هاي مربوط به مولفه هاي شش گانه وجدان کاري شامل : کفايت، نظم وبرنامه ريزي ، وظيفه شناسي ، خويشتنداري 

 ، تالش براي موفقيت  به شرح ذيل مي باشد : ، احتياط در تصميم گيري

نظم وبرنامه ريزي  در سطح نسبتا متوسط وقابل قبولي مي باشد.  62/2وانحراف استاندارد  =m 38/9کفايت با ميانگين 

 =91/9mبا ميانگين  در سطح نسبتا بااليي قرار دارد. وظيفه شناسي   42/2وانحراف استاندارد  =m 32/7با ميانگين 

در سطح  43/2وانحراف استاندارد  =34/6mميانگين  در سطح بااليي قرار دارد. خويشتنداري  با  58/2حراف استاندارد وان

در سطح باال  27/2وانحراف استاندارد  =39/9mميانگين  متوسط  وقابل قبولي قرار دارد. احتياط در تصميم گيري با 

در سطح  نسبتا متوسط وقابل  54/2وانحراف استاندارد  =33/7mيانگين  موقابل قبولي قرار دارد. تالش براي موفقيت  با 

در سطح نسبتا باال وقابل  86/10وانحراف استاندارد  =03/73mميانگين  با بازخورد کاري کادر آموزشي قبولي قرار دارد. 

 مثبت است .قبولي قرار دارد. به عبارتي بازخورد کاري کادر آموزشي مدارس متوسطه شهرستان گلپايگان 

 ( شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش2جدول )

 تعداد ماکسيمم مينيمم انحراف استاندارد ميانه ميانگين متغير

 100 70 32 258/8 55 97/52 وجدان کاري

 100 15 4 62/2 9 38/8 کفايت

 100 10 2 42/2 8 32/7 نظم وترتيب

 100 15 4 58/2 10 91/9 وظيفه شناسي 

 100 10 2 43/2 6 34/6 خويشتنداري 

 100 15 3 27/2 10 39/9 احتياط در تصميم گيري 

 100 9 3 54/2 8 33/7 تالش براي موفقيت

 100 98 44 86/10 75 03/73 بازخورد کاري
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 ها( ضرايب پايايي مقياسها وزير مقياس3)

 ضريب آلفاي کرونباخ تعداد 

 %79 100 وجدان کاري

 %72 100 کفايت

 %61 100 تيبنظم وتر

 %74 100 وظيفه شناسي

 %65 100 خويشتنداري

 69% 100 احتياط در تصميم گيري

 %65 100 تالش براي موفقيت

  %72 100 بازخورد کاري

 

 يافته هاي استنباطي:

بيشتر است بنابراين فرض صفر تاييد مي  05/0( نشان مي دهد چون سطوح معناداري تمامي متغيرها از4نتايج جدول )

 شود .بنابراين نرمال بودن توزيع متغيرها تاييد مي شود لذا در تحليل فرضيه ها از آزمونهاي پارامتريک استفاده مي شود .

 ي آماري کلموگروف اسميرنوف( نتايج مفروضه4جدول )

 سطح معناداري zآماره  متغيرها 

 140/0 153/1 بازخورد کاري
 0.204 1.068 وجدان کاري

 0.195 078/1 کفايت 

 0.592 0.711 نظم وترتيب
 0.093 1.239 وظيفه شناسي 

 0.082 1.264 احتياط در تصميم گيري

 0.057 1.334 خويشتنداري

 0.972 0.486 تالش براي موفقيت 

 



 کادر آموزشي مقاطع متوسطه شهرستان گلپايگان بر بازخورد کاري وجدان کاري ثير أت

 

 

204 

 

( ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش را نشان مي دهد. بر اساس اين جدول بين وجدان کاري و 5نتايج جدول )

وجود دارد همچنين بين ابعاد   01/0کادر آموزشي  مدارس متوسطه ارتباط مثبت ونسبتا قوي در سطح  بازخورد کاري

وجدان کاري وبازخورد کاري نيز ارتباط معناداري وجود دارد .بين مولفه هاي کفايت و وظيفه شناسي با بازخورد کاري  

ن مولفه هاي نظم وبرنامه ريزي ، احتياط در تصميم وجود دارد .بي 05/0رابطه مثبت ونسبتا متوسطي در سطح معناداري 

وجود دارد . با توجه به  01/0گيري، خويشتنداري وتالش براي موفقيت با بازخورد کاري رابطه  مثبت ومعناداري در سطح 

د ضرايب همبستگي ، به ترتيب بين  احتياط در تصميم گيري ، و وظيفه شناسي با بازخورد کاري ارتباط قوي تري وجو

 دارد .

 ( ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش5جدول )

بازخورد  

 کاري

وجدان 

 کاري

کفايت 

 کاري

نظم 

وبرنامه 

 ريزي

وظيفه 

 شناسي 

احتياط در 

تصميم 

 گيري

 خويشتن

 داري

تالش 

براي  

 موفقيت

بازخورد 

 کاري

1 **464/0 *256/0 **227/0 *289/0 **345/0 **245/0 **281/0 

 632/0** 326/0** 570/0** 697/0** 389/0** 517/0** 1 464/0** وجدان کاري

 206/0* 203/0* 013/0 159/0 184/0 1 517/0** 256/0* کفايت 

نظم وبرنامه 

 ريزي

**227/0 **389/0 184/0 1 142/0 048/0- 078/0 *220/0 

وظيفه 

 شناسي 

*289/0 **697/0 159/0 142/0 1 **550/0 088/0- **479/0 

احتياط 

درتصميم 

 گيري

**345/0 **570/0 013/0 048/0- **550/0 1 133/0- **414/0 

 048/0 1 -133/0 -088/0 078/0 203/0* 326/0** 245/0** خويشتنداري

تالش براي 

 موفقيت

**281/0 **632/0 *206/0 *220/0 **479/0 **414/0 048/0 1 

 مي باشد 05/0معناداري در سطح  *و  01/0معناداري در سطح  **

 ، مستقل ومتغير  بازخوردکاري وابسته متغير. است شده استفاده تک متغيره خطي رگرسيون تکنيک از آزمون مدلجهت 

( آورده شده است . بر اساس اين جدول ،مقدار ضريب همبستگي بين وجدان 6خالصه مدل در جدول ) وجدان کاري است.

سبتا قوي بين دو متغير مي باشد. ضريب تعيين قدرت مي باشد که مويد ارتباط ن 459/0کاري و بازخورد کاري برابر 

مي باشد به اين  211/0توضيح دهندگي متغير مستقل را در ارتباط با متغير وابسته نشان مي دهد در اين مدل  برابر 
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درصد از تغييرات بازخورد کاري کارکنان ،توسط وجدان کاري کادر آموزشي تبيين مي شود. يکي  1/21مفهوم که تنها 

يگر از مفروضات آزمون رگرسيوني بررسي استقالل خطا ها مي باشد که با استفاده از آزمون دوربين واتسون انجام ميشود. د

است که نشان مي دهد خطا ها مستقل  719/1است در اين مدل مقدار اين آماره برابر  5/2تا  5/1مقدار اين متغير بين 

است که   000/0در اين مدل برابر  Fهمچنين سطح معناداري آماره  هستند وخود همبستگي بين خطاها  وجود ندارد.

 کوچکتر است ، بنابراين معناداري مدل رگرسيوني تاييد مي شود وبايد ضرايب رگرسيوني برآورد شود . 05/0چون از 

 1(  خالصه مدل6جدول )

ضريب  مدل

همبستگي 

(R) 

ضريب 

 2نعيين )

R) 

ضريب 

تعيين 

 تعديل شده

ارد انحراف استاند

 خطاي برآورد شده

 سطح معناداري F دوربين واتسون

7 459/0 211/0 203/0 699/9 719/1 199/26 000/0 

 

است  000/0( نشان مي دهد چون سطح معناداري  متغير وجدان کاري برابر 7نتايج برآورد ضرايب رگرسيوني در جدول )

خورد کاري تاييد مي شود. به عبارتي با يک واحد افزايش کوچکتر است ، لذا تاثير مثبت  وجدان کاري برباز05/0که  از 

 95واحد  انحراف معيار بازخوردکاري افزايش پيدا خواهد کرد لذا فرضيه اصلي پژوهش با  459/0در متغير کفايت کاري،  

 درصد اطمينان تاييد مي شود .

 1( برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 7)

 مدل  𝜷 انحراف استاندارد T سطح معني داري

 

000/0 

000/0 

 

522/6 

118/5 

 

307/6 

118/0 

 

132/41 

459/0 

7: 

 ثابت

 وجدان کاري

 

بازخورد کاري ومتغير  وابسته جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش ازآزمون رگرسيون تک متغيره استفاده مي شود . متغير

اين جدول ،مقدار ضريب همبستگي  ( آورده شده است . بر اساس8نتايج  خالصه مدل در جدول ) مي باشد .مستقل کفايت 

مي باشد که مويد ارتباط نسبتا متوسطي بين دو متغير مي باشد  . ضريب تعيين  256/0بين کفايت و بازخورد کاري برابر 

مي باشد به  066/0قدرت توضيح دهندگي متغير مستقل را در ارتباط با متغير وابسته نشان مي دهد در اين مدل  برابر 

درصد از تغييرات  بازخورد کاري کارکنان ،  کفايت کادر آموزشي تبيين مي شود. يکي ديگر از  6/6تنها  اين مفهوم که

مفروضات آزمون رگرسيوني بررسي استقالل خطا ها مي باشد که با استفاده از آزمون دوربين واتسون انجام ميشود. مقدار 
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است که نشان مي دهد خطا ها مستقل هستند  684/1ره برابر است در اين مدل مقدار اين آما 5/2تا  5/1اين متغير بين 

وخود همبستگي بين خطاها  وجود ندارد .  بنابراين مي توان از تحليل رگرسيون جهت برآورد مدل استفاده نمود .همچنين 

مدل رگرسيوني کوچکتر است ، بنابراين معناداري  05/0است که چون از   010/0در اين مدل برابر  Fسطح معناداري آماره 

 تاييد مي شود وبايد ضرايب رگرسيوني برآورد شود .

 2(  خالصه مدل8جدول )

ضريب  مدل

 (Rهمبستگي )

ضريب نعيين 

(2 R ) 

ضريب تعيين 

 تعديل شده 

انحراف استاندارد 

 خطاي برآورد شده 

دوربين 

 واتسون 

F  سطح

 معناداري

2 256/0 066/0 056/0 555/10 684/1 88/6 010/0 

 

است که  از  010/0( نشان مي دهد چون سطح معناداري متغير کفايتبرابر 9ايج برآورد ضرايب رگرسيوني در جدول )نت

کوچکتر است ، لذا تاثير مثبت کفايت بربازخورد کاري تاييد مي شود . به عبارتي با يک واحد افزايش در متغير کفايت 05/0

درصد اطمينان  95پژوهش با   1افزايش پيدا خواهد کرد لذا فرضيه فرعيواحد  انحراف معيار بازخوردکاري  256/0کاري،  

 تاييد مي شود .

 2( برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 9جدول )

 مدل  𝜷 انحراف استاندارد T سطح معني داري

 

000/0 

010/0 

 

025/16 

623/2 

 

307/6 

404/0 

 

082/63 

256/0 

2: 

 ثابت

 کفايت 

 

بازخورد کاري ومتغير  وابسته زآزمون رگرسيون تک متغيره استفاده مي شود . متغيرجهت بررسي فرضيه هاي پژوهش ا

( آورده شده است . بر اساس اين جدول ،مقدار 10نتايج  خالصه مدل در جدول ) مي باشد . مستقل بعد وظيفه شناسي

باط نسبتا متوسطي بين دو مي باشد که مويد ارت 289/0ضريب همبستگي بين بعد وظيفه شناسي و بازخورد کاري برابر 

متغير مي باشد. ضريب تعيين قدرت توضيح دهندگي متغير مستقل را در ارتباط با متغير وابسته نشان مي دهد در اين 

درصد از تغييرات  بازخورد کاري کارکنان ،  توسط بعد وظيفه  4/8مي باشد به اين مفهوم که تنها  084/0مدل  برابر 

ين مي شود. يکي ديگر از مفروضات آزمون رگرسيوني بررسي استقالل خطا ها مي باشد که با شناسي  کادر آموزشي تبي

است در اين مدل مقدار اين آماره برابر  5/2تا  5/1استفاده از آزمون دوربين واتسون انجام ميشود. مقدار اين متغير بين 

اها  وجود ندارد .  بنابراين مي توان از است که نشان مي دهد خطا ها مستقل هستند وخود همبستگي بين خط 668/1



 کادر آموزشي مقاطع متوسطه شهرستان گلپايگان بر بازخورد کاري وجدان کاري ثير أت

 

 

207 

 

است که   004/0در اين مدل برابر  Fتحليل رگرسيون جهت برآورد مدل استفاده نمود .همچنين سطح معناداري آماره 

 کوچکتر است ، بنابراين معناداري مدل رگرسيوني تاييد مي شود وبايد ضرايب رگرسيوني برآورد شود . 05/0چون از 

 3خالصه مدل ( 10جدول )

ضريب همبستگي  مدل 

(R) 

 ضريب نعيين 

(2 R ) 

ضريب تعيين 

 تعديل شده 

انحراف استاندارد 

خطاي برآورد 

 شده 

دوربين 

 واتسون 

F  سطح

 معناداري

3 289/0 084/0 074/0 452/10 668/1 945/8 004/0 

 

 004/0متغير وظيفه شناسي برابر  ( نشان مي دهد چون سطح معناداري11نتايج برآورد ضرايب رگرسيوني در جدول )

کوچکتر است ، لذا تاثير مثبت بعد وظيفه شناسي بربازخورد کاري تاييد مي شود. به عبارتي با يک واحد 05/0است که  از 

  2واحد  انحراف معيار بازخوردکاري افزايش پيدا خواهد کرد لذا فرضيه فرعي 289/0افزايش در متغير وظيفه شناسي، 

 درصد اطمينان تاييد مي شود . 95پژوهش با 

 3( برآورد ضرايب رگرسيوني مدل 11جدول )

 مدل  𝜷 انحراف استاندارد T سطح معني داري

 

000/0 

004/0 

 

640/14 

991/2 

 

156/4 

407/0 

 

862/1 

289/0 

2: 

 ثابت

 وظيفه شناسي

بازخورد کاري ومتغير  وابسته رجهت بررسي فرضيه هاي پژوهش ازآزمون رگرسيون تک متغيره استفاده مي شود . متغي

( آورده شده است. بر اساس اين جدول ،مقدار 12نتايج خالصه مدل در جدول ) مي باشد. مستقل بعد نظم وبرنامه ريزي

مي باشد که مويد ارتباط نسبتا ضعيفي بين دو  227/0ضريب همبستگي بين  نظم وبرنامه ريزي و بازخورد کاري برابر 

تعيين قدرت توضيح دهندگي متغير مستقل را در ارتباط با متغير وابسته نشان مي دهد در اين  متغير مي باشد. ضريب

درصد از تغييرات  بازخورد کاري کارکنان ،  توسط نظم وبرنامه  2/5مي باشد به اين مفهوم که تنها  052/0مدل  برابر 

ني بررسي استقالل خطا ها مي باشد که با ريزي کادر آموزشي تبيين مي شود. يکي ديگر از مفروضات آزمون رگرسيو

است در اين مدل مقدار اين آماره برابر  5/2تا  5/1استفاده از آزمون دوربين واتسون انجام ميشود. مقدار اين متغير بين 

است که نشان مي دهد خطا ها مستقل هستند وخود همبستگي بين خطاها  وجود ندارد .  بنابراين مي توان از  617/1

است که   023/0در اين مدل برابر  Fل رگرسيون جهت برآورد مدل استفاده نمود .همچنين سطح معناداري آماره تحلي

 کوچکتر است ، بنابراين معناداري مدل رگرسيوني تاييد مي شود وبايد ضرايب رگرسيوني برآورد شود. 05/0چون از 



 کادر آموزشي مقاطع متوسطه شهرستان گلپايگان بر بازخورد کاري وجدان کاري ثير أت

 

 

208 

 

 4(  خالصه مدل 12جدول )

ضريب  مدل 

 (Rهمبستگي )

ضريب نعيين 

(2 R ) 

ضريب تعيين 

 تعديل شده 

انحراف استاندارد 

خطاي برآورد 

 شده 

دوربين 

 واتسون 

F  سطح

 معناداري

4 227/0 052/0 042/0 634/10 617/1 328/5 023/0 

 

 023/0( نشان مي دهد چون سطح معناداري متغير نظم وبرنامه ريزي برابر 13نتايج برآورد ضرايب رگرسيوني در جدول )

کوچکتر است ، لذا تاثير مثبت بعد نظم وبرنامه ريزي بربازخورد کاري تاييد مي شود. به عبارتي با يک 05/0 است که  از

واحد  انحراف معيار بازخوردکاري افزايش پيدا خواهد کرد لذا فرضيه  227/0واحد افزايش در متغير نظم برنامه ريزي، 

 درصد اطمينان تاييد مي شود . 95پژوهش با   3فرعي

 ( برآورد ضرايب رگرسيوني13ل )جدو

 مدل  𝜷 انحراف استاندارد T سطح معني داري

 

000/0 

023/0 

 

300/19 

308/2 

 

398/3 

441/0 

 

581/65 

227/0 

4 

 ثابت

 نظم وبرنامه ريزي

بازخورد کاري ومتغير  وابسته جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش ازآزمون رگرسيون تک متغيره استفاده مي شود . متغير

( آورده شده است. بر اساس اين جدول ،مقدار ضريب 14نتايج خالصه مدل در جدول ) مي باشد. قل بعد خويشتنداريمست

مي باشد که مويد ارتباط نسبتا ضعيفي بين دو متغير مي باشد.  245/0همبستگي بين خويشتنداري و بازخورد کاري برابر 

 060/0تباط با متغير وابسته نشان مي دهد در اين مدل  برابر ضريب تعيين قدرت توضيح دهندگي متغير مستقل را در ار

درصد از تغييرات  بازخورد کاري کارکنان ،  توسط خويشتنداري کادر آموزشي تبيين  6مي باشد به اين مفهوم که تنها 

ن دوربين واتسون مي شود. يکي ديگر از مفروضات آزمون رگرسيوني بررسي استقالل خطا ها مي باشد که با استفاده از آزمو

است که نشان مي دهد خطا  752/1است در اين مدل مقدار اين آماره برابر  5/2تا  5/1انجام ميشود. مقدار اين متغير بين 

ها مستقل هستند وخود همبستگي بين خطاها  وجود ندارد .  بنابراين مي توان از تحليل رگرسيون جهت برآورد مدل 

کوچکتر است ، بنابراين  05/0است که چون از   014/0در اين مدل برابر  Fاداري آماره استفاده نمود .همچنين سطح معن

 معناداري مدل رگرسيوني تاييد مي شود وبايد ضرايب رگرسيوني برآورد شود.
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 5(  خالصه مدل14جدول )

ضريب تعيين  ( R 2ضريب نعيين ) (Rضريب همبستگي ) مدل 

 تعديل شده 

انحراف استاندارد 

ورد خطاي برآ

 شده 

دوربين 

 واتسون 

F  سطح

 معناداري

5 245/0 060/0 050/0 587/10 752/1 624/6 014/0 

 

است  014/0( نشان مي دهد چون سطح معناداري متغير خويشتنداري برابر 15نتايج برآورد ضرايب رگرسيوني در جدول )

ري تاييد مي شود. به عبارتي با يک واحد افزايش کوچکتر است ، لذا تاثير مثبت بعد خويشتنداري بربازخورد کا05/0که  از 

پژوهش با   3واحد  انحراف معيار بازخوردکاري افزايش پيدا خواهد کرد لذا فرضيه فرعي 245/0در متغير خويشتنداري، 

 درصد اطمينان تاييد مي شود . 95

 ( برآورد ضرايب رگرسيوني15جدول )

 مدل  𝜷 انحراف استاندارد T سطح معني داري

 

000/0 

014/0 

 

597/23 

499/2 

 

818/2 

412/0 

 

502/66 

245/0 

5 

 ثابت

 خويشتنداري

بازخورد کاري ومتغير  وابسته جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش ازآزمون رگرسيون تک متغيره استفاده مي شود . متغير

بر اساس اين جدول ،مقدار ( آورده شده است. 16نتايج خالصه مدل در جدول ) مي باشد.مستقل بعد تالش براي موفقيت 

مي باشد که مويد ارتباط نسبتا ضعيفي بين دو  281/0ضريب همبستگي بين تالش براي موفقيت و بازخورد کاري برابر 

متغير مي باشد. ضريب تعيين قدرت توضيح دهندگي متغير مستقل را در ارتباط با متغير وابسته نشان مي دهد در اين 

درصد از تغييرات  بازخورد کاري کارکنان ،  توسط تالش براي  8به اين مفهوم که تنها حدود مي باشد  079/0مدل  برابر 

موفقيت کادر آموزشي تبيين مي شود. يکي ديگر از مفروضات آزمون رگرسيوني بررسي استقالل خطا ها مي باشد که با 

است در اين مدل مقدار اين آماره برابر  5/2ا ت 5/1استفاده از آزمون دوربين واتسون انجام ميشود. مقدار اين متغير بين 

است که نشان مي دهد خطا ها مستقل هستند وخود همبستگي بين خطاها  وجود ندارد .  بنابراين مي توان از  578/1

است که   005/0در اين مدل برابر  Fتحليل رگرسيون جهت برآورد مدل استفاده نمود .همچنين سطح معناداري آماره 

 .کوچکتر است ، بنابراين معناداري مدل رگرسيوني تاييد مي شود وبايد ضرايب رگرسيوني برآورد شود 05/0چون از 
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 6(  خالصه مدل16جدول )

ضريب  مدل 

همبستگي 

(R) 

ضريب نعيين 

(2 R ) 

ضريب تعيين 

 تعديل شده 

انحراف استاندارد 

خطاي برآورد 

 شده 

دوربين 

 واتسون 

F  سطح

 معناداري

6 281/0 079/0 069/0 481/10 578/1 373/8 005/0 

 005/0( نشان مي دهد چون سطح معناداري متغير تالش براي موفقيت برابر 17نتايج برآورد ضرايب رگرسيوني در جدول )

کوچکتر است ، لذا تاثير مثبت بعد تالش براي موفقيت بربازخورد کاري تاييد مي شود. به عبارتي با يک 05/0است که  از 

واحد انحراف معيار بازخوردکاري افزايش پيدا خواهد کرد لذا فرضيه  245/0در متغير تالش براي موفقيت ،  واحد افزايش

 درصد اطمينان تاييد مي شود . 95پژوهش با   5فرعي

 ( برآورد ضرايب رگرسيوني17جدول )

 مدل  𝜷 انحراف استاندارد T سطح معني داري

 

000/0 

005/0 

 

464/11 

894/2 

 

108/5 

628/0 

 

194/2 

281/0 

6 

 ثابت

 تالش براي موفقيت

بازخورد کاري ومتغير  وابسته جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش ازآزمون رگرسيون تک متغيره استفاده مي شود . متغير

( آورده شده است. بر اساس اين جدول 18نتايج خالصه مدل در جدول ) مي باشد.مستقل بعد احتياط در تصميم گيري 

مي باشد که مويد ارتباط نسبتا ضعيفي  345/0يب همبستگي بين احتياط در تصميم گيري و بازخورد کاري برابر ،مقدار ضر

بين دو متغير مي باشد. ضريب تعيين قدرت توضيح دهندگي متغير مستقل را در ارتباط با متغير وابسته نشان مي دهد در 

درصد از تغييرات  بازخورد کاري کارکنان ، توسط بعد  12دود مي باشد به اين مفهوم که تنها ح 119/0اين مدل  برابر 

احتياط در تصميم گيري کادر آموزشي تبيين مي شود. يکي ديگر از مفروضات آزمون رگرسيوني بررسي استقالل خطا ها 

ين مدل مقدار است در ا 5/2تا  5/1مي باشد که با استفاده از آزمون دوربين واتسون انجام ميشود. مقدار اين متغير بين 

است که نشان مي دهد خطا ها مستقل هستند وخود همبستگي بين خطاها  وجود ندارد .  بنابراين  636/1اين آماره برابر 

  000/0در اين مدل برابر  Fمي توان از تحليل رگرسيون جهت برآورد مدل استفاده نمود .همچنين سطح معناداري آماره 

، بنابراين معناداري مدل رگرسيوني تاييد مي شود وبايد ضرايب رگرسيوني برآورد کوچکتر است  05/0است که چون از 

 شود
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 7(  خالصه مدل18جدول )

ضريب نعيين  (Rضريب همبستگي ) مدل 

(2 R ) 

ضريب تعيين 

 تعديل شده 

انحراف استاندارد 

خطاي برآورد 

 شده 

دوربين 

 واتسون 

F  سطح

 معناداري

7 345/0 119/0 110/0 294/10 636/1 229/13 000/0 

 

( نشان مي دهد چون سطح معناداري متغير احتياط در تصميم گيري  برابر 19نتايج برآورد ضرايب رگرسيوني در جدول )

کوچکتر است ، لذا تاثير مثبت بعد  احتياط در تصميم گيري بربازخورد کاري تاييد مي شود. به 05/0است که  از  000/0

واحد  انحراف معيار بازخوردکاري افزايش پيدا  345/0ر متغير احتياط در تصميم گيري ، عبارتي با يک واحد افزايش د

 درصد اطمينان تاييد مي شود . 95پژوهش با   6خواهد کرد لذا فرضيه فرعي

 ( برآورد ضرايب رگرسيوني19جدول )

 مدل 𝜷 انحراف استاندارد T سطح معني داري

 

000/0 

000/0 

 

255/16 

637/3 

 

698/3 

378/0 

 

494/3 

345/0 

6: 

 ثابت

 احتياط در تصميم گيري

 

 مولفه هاي وجدان کاري بر بازخورد کاري کادر آموزشي  بندياولويت

نتايج آزمون کاي اسکوئر وآزمون رتبه اي فريدمن جهت بررسي مولفه هاي موثر وجدان کاري بر بازخورد کاري در جدول 

کوچکتر است  بنابراين مولفه هاي اثر گذار در پژوهش بر  05/0 از 000/0آزمون معناداري  سطحدهد نشان مي( 20)

  بازخورد کاري تاثير يکساني ندارند.

 آزمون فريدمن (نتايج20جدول )

 هاي آماريشاخص مقادير محاسبه شده

 تعداد 100

 کاي دوآماره  372/143

 درجة آزادي 5

 معناداري سطح 000/0
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وظيفه شناسي، کفايت کاري، احتياط  ولفه هاي وجدان کاري به ترتيب اهميت عبارتند از :م، ( 21)جدول  با توجه به نتايج 

 در تصميم گيري، نظم وبرنامه ريزي، تالش براي موفقيت ، خويشتن داري  مي باشد .

 آزمون فريدمنبر حسب (  رتبه بندي مولفه ها  21جدول )

 رتبه ميانگين رتبه بندي مولفه ها

 61/4 وظيفه شناسي

 29/4 کفايت

 19/4 احتياط در تصميم گيري  

 94/2 نظم وبرنامه ريزي

 66/2 تالش براي موفقيت

 32/2 خويشتنداري  

 

 :گيري نتيجهبحث و 

 دارد سطح  تعهد وبازخورد کاري کارکنان يک سازمان ارتقاي در اساسي نقشي اساسي که  و مهم عوامل از يکي امروزه

 زياد و ترميم قابل شغل کار و ماهيت به افراد ذهني نگرش و فکري اعتقادات طريق از که مي باشد وجدان کاري ،مفهوم

 سازماني هر هدفهاي از متعالي ترين يکي مي تواند سازمان افراد در کاري وجدان افزايش خاطر همين به .است شدن

 بنيادي عاملي تعهد و وجدان که شود بايد پذيرفته وپرورش آموزش سيستم مدار در واقعيت اين بنابراين شود؛ محسوب

 رهبران و مديران لذا .باشد مي حساس منبع اين سايه در آموزشي و علمي توسعه پايه يا سيستم هر تحول و حرکت

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه   .باشند داشته وجدان کاري افزايش در سعي صحيح کارگيري به با بايد آموزشي

 کادر آموزشي  مدارس مقطع متوسطه شهرستان گلپايگان انجام شد.   وجدان کاري با بازخورد کاري

هاي يافته با که دارد شهرستان گلپايگان کادر آموزشي بازخورد کاري بر مستقيم تأثير نتايج نشان داد که وجدان کاري

 انديشيده تدابيري بايد راين،بناب دارد. سوئيهم (،2006ارديهم ) ( و2012) بديان و تيلور (، 2016همکاران ) و الدينحسال

 شودمي توصيه .شود هابازخوردکاري آن به رسيدن موجب کادر آموزشي، بين در کاري وجدان افزايش با که شود

به  کيفي و کمي نظر از محوله وظايف شودمي باعث آن به توجه زيرا شود اجرا مؤلفه اين اساس بر آموزشي هايکالس

دارد  رابطه مثبت ومعناداري بازخوردکاري با کفايت بين .گيرد انجام منابع و وقت در افاسر بدون و کمال و تمام طور

وفرضيه اول پژوهش تاييد مي  (1388مرادي) و وسعيديان (1393) زنديفرد هاي اين نتيجه همسو با پژوهش .دارد وجود

وجدان کاري  و تعهد ميزان تا شود دهاستفا استخدامي آزمونهاي از کارکنان استخدام هنگام در شود مي شود . پيشنهاد

 .شود سنجيده گذاردمي تاثير وظيفه انجام در کارايي شان بر آنها که
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 دارد دارد، لذا فرضيه فرعي دوم پژوهش تاييد مي مثبت ومعناداري رابطه بازخوردکاري آنها  با کارکنان وظيفه شناسي

 جذب را افرادي و کند استفاده شناسي روان نهاي آزمو از انساني جذب نيروي هنگام در وپرورش آموزش است شود.بهتر

 و است آگاهانه کردن اداره معناي به وظيفه شناسي که ازآنجا و است؛ ها ذاتي آن جوهر جز هشناسي وظيف که کند

 رد شود سعي ميدهند انجام دقيق طور به را اخالقيشان تعهدات و پايبندند شان -اخالقي اصول به وظيفه شناس افراد

برنامه  و نظم.شود داده هايي آموزش زمينه اين در تدريس عرصه به معلمان ورود دانشجو از پيش تمعلم تربي دروس

 شودمي پيشنهاد بنابراين دارد دارد،وفرضيه سوم پژوهش تاييد مي شود ، مثبت ومعناداري رابطه بازخوردکاري  با ريزي

 وسيله بدين تا گيرد قرار ارتقاء مالک انساني نيروي عملکرد سنجش و آيد عمل به نيروي انساني از مستمر ارزشيابيهاي

 .شود داده آموزش کارکنان به کامال مقررات و وقوانين آيد وجود به متعهد عمل انجام جهت در کارکنان انگيزه هايي

تالش براي .کنند عمل حيطه آن در و شوند آشنا کامالً مقررات و قانون با تا کند مي کمک کارکنان آموزش به اين

حرکتي انسان محسوب  رابطه مثبت ومعناداري دارد. تالش به عنوان يکي از مهمترين موتورهاي موفقيت با بازخورد کاري

به جاي برخورد مستقيم که احتمال  مي شود. مسئوالن آموزشي مي توانند با مشاهده مشکالتي که خواهان رفع آن هستند

 .ايجاد نمايند تا به انجام آن عمل بپردازند هايي را در کارکنانبال دارد، انگيزهممانعت از طرف کارکنان را به دن

داري  خويشتن با افراد از و نمود استفاده ميتوان نکته اين از .دارد مثبت ومعناداري رابطه بازخورد کاري  با خويشتنداري

 دار نيستند خويشتن افراد تمام که آنجا از اما ود؛نم استفاده دارند زياد آرامش و تمرکز به احتياج که هايي پست در باال

 دبيران در بين را امنيت و خيال آسودگي حس کارکنان در رضايت ايجاد و تأمين نياز باالي ارضاي با است بهتر لذا

 نتخابا هر همواره که جا آن از و دارد دارد مثبت ومعناداري رابطه بازخورد کاري با گيري تصميم در احتياط.داد افزايش

 جوانب بايد گيري تصميم در لذا باشند، داشته توانستند مي بها انتخا ديگر که است امتيازاتي دست دادن از متضمن

بايد  بلکه باشند مطلع جاري شرايط و وضع از بايد تنها نه کارکنان تصميم بهترين گرفتن براي .کرد را رعايت احتياط

 دروني گرايش بيانگر وجدان کاري که آنجا از شود مي پيشنهاد .باشند ودآگاهخ تبعات به و باشند نگر آينده و دورانديش

 به وظيفه انجام براي سرپرست نامشهود و مشهود حضور بدون در سازمان خود شغلي وظايف انجام به کارکنان نسبت

 سرچشمه فرد نهاد و درون از که )عواملي ذاتي و فردي عوامل به بايد کاري -وجدان افزايش براي باشد، مي کامل طور

که در جهت دهي  )عوامل سياسي عوامل کنند(، مي ايفا نقش وجدان پرورش در )عواملي که محيط عوامل گيرند(، مي

 توجه زيرا شود اجرا مؤلفه اين اساس بر آموزشي هاي کالس شود مي توصيه و کرد مي کنند( توجه ايفا نقش وجدان

 .گيرد انجام منابع و وقت در اسراف بدون و وکمال تمام طور به کيفي و کمي نظر از محوله شود وظايف مي باعث آن به

 منابع 

موسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي سازمان گسترش و تهران: نشر هاي بهبود مستمر،روش( 1389) حيدر اميران،

 نوسازي صنايع ايران.

  .تر نشر فرهنگ اسالميفدتهران:  الم،آداب تعليم و تربيت در اس( 1390) محمد حجت پور،

 کار، تهران: اميري. وجدان و کار ( 1385) خاني، مرتضي
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The effect of conscientiousness on the work feedback of the high school 

students in Golpayegan 

Monireh ketabchi 
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Abstract:  

 

Aims: The purpose of this study was to investigate the relationship between work 

conscience and the performance and positive feedback of the high school graduates of 

Golpaygan city. Therefore, in this 1394 article, a statistical population of 490 men and 

women (educational staff) and randomly cluster sampling of 100 people based on 

Cochran's test from high school graduates - managers and instructors - through a 

questionnaire Open and closed. Results: The results of the implementation of the 

questionnaire were analyzed using mean and median indices and dispersion indexes and 

multiple regression coefficient method. Also, using Kolmogrov-Smirnov's statistical 

estimation, the effect of the work conscientiousness on job feedback was considered. Since 

the significance levels of all variables are greater than 0.05, the assumption is zero. 

Therefore, the normal distribution of variables is confirmed. Therefore, in analyzing the 

hypotheses Parametric tests were used. According to the results of Chi-square test and 

Friedman rank test, the components of conscientiousness in order of importance were: 

conscientiousness, work adequacy, caution in decision-making, order and programming, 

striving for success, self-restraint He pointed out that: the dependent variable of positive 

feedback has a meaningful relationship with an independent variable of conscience. 

Conclusion: Work conscientiousness has a direct effect on the staff feedback. 

Keywords: Work Feedback, Educational Staff, Conscientiousness 

 


